
 
 

Besöksrekord och lovord när Svenssons i Lammhult 

invigde sitt nya butikskoncept! 

 

Design- och möbelaktören Svenssons i Lammhult slog i helgen upp 

dörrarna för sin nya butik i Sickla köpkvarter i Stockholm. Både 

besöksantal och försäljning slog förväntningarna och ett nytt butikskoncept 

mottogs positivt av kunderna.  

 
I helgen öppnade Svenssons i Lammhults nya butik i Sickla köpkvarter. Det bjöds på ett 

fullspäckat program av festligheter, mingel, exklusiva erbjudanden, möjlighet att träffa 

leverantörer, branschprofiler och inredare från Studio Svenssons m.m.  

Köerna ringlade sig långa av kunder som ville ta del av öppningserbjudanden och de som 

vandrade runt i butiken fick en helt ny butiksupplevelse mot tidigare. 

 

Butikskonceptet, som är framtaget tillsammans med internationellt erkända Lotta Hahn och 

PlymProjekt, erbjuder besökarna en inspirerande och tydligare premiumupplevelse. Det är 

inspirerat av scener, mässor och teaterns värld och låter designklassiker och kvalitetsmöbler 

stå i rampljuset. Med en bättre butiksutformning, utökad service och en miljö som bidrar till 

att lyfta hantverket skapas en ny köpupplevelse bland uppsjön av designfavoriter. 

 

- Resultatet har överträffat mina förväntningar och vi är otroligt glada för att det vi 

arbetat mot i flera år äntligen börjar realiseras. Antal besökare under öppningshelgen 



var motsvarande en normal månad och kunderna har stannat 30% längre än i vår 

tidigare butik, trots att butiken till ytan är mindre. Responsen har dessutom varit 

uteslutande positiv trots viss trängsel, vilket jag tolkar som att vi lyckats väldigt väl. 

Enligt mig har vi Sveriges vackraste möbelbutik. 

Christian Resell, VD för Svenssons i Lammhult. 

 

Genom att erbjuda både tidlös design och det senaste inom inredning har Svenssons i 

Lammhult blivit den givna destinationen för ”Svenssons” som söker en färgstark och 

personlig vardag – även om sortimentet erbjuder en hel del i grått också. 

 

 

Som återförsäljare av varumärken som String, Dux, Swedese, Grythyttan m.fl. har Svenssons i 

Lammhult försett Sverige med sköna hem och klassisk formgivning sedan 1898. Genom ett 

noggrant utvalt sortiment där kvalitét och tidlös estetik är i fokus har detaljhandelskedjan 

positionerats sig som den ledande i Norden. Svenssons i Lammhult är en given mötesplats för 

alla som brinner för ett vackrare hem med stil och kvalitét som håller över generationer. 

Förutom i butikerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lammhult finns stora delar av 

sortimentet tillgängligt att beställa online på http://www.svenssons.se. 

 

 

För mer information kontakta 

 

Christian Resell, VD 

Mail: Christian.resell@svenssons.se 

Tfn: 0708-145625 

 
För bildmaterial kontakta 

 

Emil Steenhouwer 

Mail: Emil.steenhouwer@svenssons.se 

 

   
 
 

http://www.svenssons.se/

